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сподели
ЉУБОВ

ВЛИЈАНИЕТО НА ВЕРСКИТЕ ЛИДЕРИ ВРЗ ЗАЕДНИЦИТЕ

Податоците што се дел од овој фактографски лист произлегуваат од првата
регионална конференција за улогата на религијата на Западен Балкан, што се
одржа во Тирана, на 11-12 јуни 2019 година, под покровителство на Институтот за
демократија и медијација*.

ЦРНА ГОРА

44% од испитаниците сметаат дека религијата има негативно влијание

врз развојот на меѓуетничките односи.

Еден од верските лидери посочи како начинот на кој известуваат
медиумите го обликува јавното мислење: „За нив [медиумите], суштината не е во
самата приказна, туку во тоа да привлечат што повеќе читатели или гледачи што
ќе ги читаат или гледаат. Со таков пристап, сите добри иницијативи и добри
примери на заемна почит и живот во мултиетничките делови на земјата ќе
останат помалку видливи за разлика од инцидентите.“
Влијанието на религијата врз политиката и општеството во Црна Гора
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СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

74.4%

(кумулативно за сите одговори од 5 до 7) од испитаниците сметаат
дека во Северна Македонија религијата им е важна или многу важна на луѓето.

Говор на омраза
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СРБИЈА
Верските односи и понатаму ќе се одредуваат од политичките фактори во
Србија и во другите земји на Западен Балкан. Некои од тие политички фактори
се и подемот на десницата и национализмот, интересите на политичките елити и
др.

Најголемите закани по меѓуверските односи во Србија

Злоупотребата на религијата
за политички цели
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Неодговорни верски лидери

*(2019) „Улогата на религијата во општествата на Западен Балкан – целосен текст“,
Пригодни трудови за религијата во Источна Европа: том 39: изд. 5, напис 2.
Достапно на: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol39/iss5/2
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Овој фактографски лист е изработен со финансиска поддршка од Европската
Унија и Советот на Европа. Ставовите изразени овде на ниту еден начин не може
да се сфатат дека го одразуваат официјалното мислење на двете страни.

